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MØTEREFERAT 
 
Utvalg/møte i: Styringsgruppen for Nasjonalt senter for distriktsmedisin 
Møteleder/referent: Nina Emaus/ Frank Remman 
Møtedato: 26.03.2020  Via Skype 
Til stede: Nina Emaus, Finn Henry Hansen, Sigrid Askum, Guttorm Brattebø, Linda 

Svori, Anette Fosse, Birgit Abelsen og Frank Remman.  
Forfall: Kine Lynum, Therese Folgerø 

 
 
DM 01-20 Referat og orienteringssaker 
 
I tillegg til gjennomgang av forrige møtes referat ble styringsgruppa orientert om status 
på flere av NSDMs prosjekter som eksempelvis ALIS-Vest, Colombia-samarbeidet og 
Primærhelseteam. Videre ble det orientert om deltakelse i flere høringer, nye prosjekter 
og ønske om å utvide staben med minst én ekstra forsker. 
 
Vedtak: Styringsgruppen vedtar referatet fra 27.11.19 og tar orienteringssakene til 
orientering. 
 
 
 
DM 02-20 Årsmelding 2019. Økonomirapport, regnskap 2019 og 
budsjett 2020. 
 
Vedtak: Styringsgruppen for NSDM tar Økonomirapporten for 2019 til orientering og 
godkjenner Årsmelding 2019 og budsjett for 2020. 
 
 
 
DM 03-20 NSDMs institusjonelle tilknytning 
 
Vedtak: Styringsgruppen takker for saksfremlegget vedrørende NSDMs institusjonelle 
tilknytning og støtter konklusjonen i oppsummeringen om fortsatt tilknytning til ISM. Når 
det gjelder den interne organiseringen på ISM så har styringsgruppen forståelse for 
gjennomgangen og godkjenner forslaget om og navneendring til Senterråd. 
Styringsgruppen mener at dagens partssammensetning må videreføres. Partene foreslår 
medlemmer til Senterrådet i samarbeid med senterleder og leder for ISM. Styringsgruppen 
anbefaler at nåværende medlemmer sitter ut den valgte perioden på 2 år, dvs ut 2020. 
Styringsgruppen ber om at det utarbeides en avtale mellom ISM og NSDM. Avtalen skal 
evalueres etter et år. Den bør inneholde følgende punkter: 



 

 

- Mandat for Senterrådet 
- En beskrivelse av arbeidet for styrking av lønns- og karrieremuligheter for NSDMs 

ansatte 
- En beskrivelse av hvordan administrative støttefunksjoner kan forbedres 

 
Det framforhandlede avtaleutkastet legges frem for styringsgruppen i et ekstraordinært 
styringsgruppemøte før sommeren 2020. 

 
 
DM 04-20 Anders Forsdahls pris 2020 
 
Vedtak: Styringsgruppen vedtar at Jan Helge Dale er vinner av Anders Forsdahls pris 
2020 
 
 
 
DM 05-20 Eventuelt 
 
Et ekstra senterrådsmøte før sommeren for godkjenning av avtale mellom ISM og NSDM 
blir lagt til første eller andre uka av juni 2020. 
 
 
 
 

 
                                                           
Anette Fosse                                                                Frank Remman 
Leder NSDM                                                               Rådgiver og referent                                                                                                                        


